
Porządek Nabożeństw 

od 18.01. do 25.01.2015 r. 

 

Niedziela 18.01. II zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………………….. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + męża, ojca i dziadka Klausa Gepert w 11 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Józefa, 

siostrę Edytę, szwagra Rudolfa, rodziców Łucję i Franciszka Drynda, 3 braci, siostrę 

Paulinę oraz ++ z pokr. 

17:15 Nieszpory 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MB z podz. za wszelkie łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdro-

wie z ok. 75 r. urodzin w pewnej int. 

 

Poniedziałek 19.01. św. Józefa Pelczara, bp, wsp. 

  7:00 Za żyjących o Boże bł. i zdrowie oraz za ++ z rodzin 

 

Wtorek 20.01. 

17:00 Za + męża i ojca Jana w 35 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Pawła, rodzeństwo,  

++ z rodziny 

 

Środa 21.01. św. Agnieszki, dziewicy, męczennicy, wsp. 

17:00 Za + Jana w 12 r. śmierci, + jego żonę Elżbietę 

 

Czwartek 22.01 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + Herberta Ozimek - zam. od sąsiadów 

 

Piątek 23.01. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + Herberta Ozimek - zam. od rodziny Obst 

 

Sobota 24.01. św. Franciszka Salezego, bp, doktora,, wsp. 

  8:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Karola, brata Helmuta, bratową Czesławę 

————————–—–———————————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Ludwika w r. śmierci, ++ rodziców, teściów i pokr. 

 

Niedziela 25.01. III zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Vater Theodor anlässlich des Todestages, Mutter Anna, Schwigereltern Elisabet-

h u. Gerhard, Grosseltern beiderseites 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + żonę i matkę Urszulę z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra 

oraz ++ z pokr. 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + Cecylię Gajdos w miesiąc po śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

3(1101) 18.01. – 25.01.2015 
 

Z listu pasterskiego Biskupa Opolskiego  

Ewangelista Jan, opisując scenę spo-

tkania z Samarytanką przy studni 

Jakubowej, ukazuje otwartość Jezusa 

wobec każdego człowieka. Samary-

tanie byli dla Żydów nieprzyjaciółmi. 

Nie przeszkodziło to jednak Jezuso-

wi w podjęciu dialogu z Samarytan-

ką, w której widział przede wszyst-

kim człowieka. Dlatego jej nie odtrą-

cił. Co więcej, poprosił ją o przysłu-

gę: „Daj mi pić!”, co wywołało  

u Samarytanki głębokie zdziwienie: „Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, 

Samarytankę [bym Ci dała] się napić?” Otwartość Jesusa prowadzi do spotkania 

i do bliższego wzajemnego poznania się. Jezus uczy nas, że w relacjach z ludź-

mi nie wolno kierować się uprzedzeniami czy stereotypami. One często odtrąca-

ją ludzi od siebie i są zarzewiem wrogości. Owszem, Samarytanka nie traktowa-

ła Jezusa z wrogością, jednakże okazywała Mu swoją wyższość. Najpierw wy-

raziła zdziwienie, że będąc Żydem prosił ją o wodę. Kiedy zaoferował jej dar 

„wody żywej”, reakcja Samarytanki była pełna wątpliwości. Z nutą ironii zapy-

tała więc Jezusa, czy jest większy od patriarchy Jakuba, który sam pił z tej stud-

ni i podarował ją swemu potomstwu. Zmieniła nastawienie dopiero z momen-

tem rozpoznania w Jezusie Mesjasza Bożego, a On z kolei pomógł jej odkryć  

i uznać prawdę o sobie. Podobnie i nam, współczesnym chrześcijanom, Jezus 

uświadamia różne braki i grzechy. On też ofiaruje nam dar „wody żywej” dla 

przezwyciężenia naszych słabości, które są źródłem podziałów w nas i między 

nami.  

Sentencja tygodnia: Phil Bosmans - Zacznij naprawdę żyć. Zatańcz, gdy świe-

ci słońce, zagwiżdż, gdy spadnie deszcz, a poczujesz, że zostaliśmy stworzeni 

do radości. 



św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym: 

„W ciągu stuleci nigdy nie zabrakło ludzi, którzy wybrali tę drogę specjal-

nego naśladowania Chrystusa, aby oddać się Jemu sercem 

„niepodzielnym”. Oni także porzucili wszystko jak Apostołowie, aby prze-

bywać z Nim i tak jak On oddać się na służbę Bogu i braciom”. Kiedy spoj-

rzymy do martyrologium – „spisu” świętych, to nie ma tygodnia, w którym 

nie wspominalibyśmy jakiegoś mnicha, zakonnicy, osoby konsekrowanej. 

Ich szczególne przebywanie z Bogiem zaczęło się przez śluby i trwa na 

zawsze. 

„Obecność życia konsekrowanego w całym świecie oraz ewangeliczny cha-

rakter jego świadectwa to przekonujące dowody na to, że nie jest ono rze-

czywistością odosobnioną i drugorzędna, ale sprawą całego Kościoła”. 

Na „widowni życia” w pierwszym rzędzie obok małżeństwa i kapłaństwa 

znajduje się także życie konsekrowane. Czasem skryte, często niedocenia-

ne, jest jednak ważną „cegiełką” w budowli Kościoła. Uwierzmy w to! 

————————–—————–————————————— 

Listy od ukochanej: 

Pewien Europejczyk - pisze duński teolog i filozof, Kierkegaard - wyjechał 

na Daleki Wschód i zakochał się po uszy w pięknej Chince. Wróciwszy do 

domu, czekał z utęsknieniem na list od ukochanej. Po jakimś czasie przy-

szedł rzeczywiście wyczekiwany list - pisany chińszczyzną. Nic z tego nie 

rozumiał, ale wiedział, że jest to znak odwzajemnionej miłości. Poświad-

czył mu to zresztą tłumacz przysięgły. Pośrednictwo trzeciej osoby nie było 

jednak najwygodniejszym rozwiązaniem, więc zaczął sam studiować język 

chiński. Miłość pchała go do szybkiego postępu w nauce. I w istocie już po 

paru latach mógł swobodnie odczytywać chińskie znaki. Ale nasz Europej-

czyk tak się rozmiłował w tym egzotycznym języku, że wkrótce został pro-

fesorem i docentem w katedrze literatury chińskiej. Niestety, w tym czasie 

zdążył zapomnieć o zasadniczej przyczynie nauki owego obcego języka. 

No cóż? Zakochał się w literze, a zapomniał o sercu; oddał się nauczaniu,  

a przestał być tym, który kocha. 

————————–—————–————————————— 

Nasza Książka: 

Dzisiaj po Mszach do nabycia w formie cegiełki, książka pt. „Kapliczki  

i krzyże przydrożne na terenie Gminy Kolonowskie”, której autorem jest  

p. Gerard Mańczyk. Cegiełki w cenie minimum 10 zł. zostają przeznaczone 

na cele remontowe naszej świątyni. 

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kolekta na cele parafii. 

Nieszpory o 17:15. 

————————–—————–—————————————————— 

W poniedziałek wyjazd do Częstochowy o godz. 8:00 z parkingu. 

Powrót ok. 16:00. Mogą jechać wszyscy chętni. Zapisy dziś w zakrystii. 

————————–—————–—————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych. Rodzina 

Różańcowa zaprasza wszystkich członków na kolędowe spotkanie do salki o godzinie 

15:00. Proszę przynieść Drogę do nieba. 

————————–—————–—————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem są 4 odcinki filmu pt. Teresa od Jezusa) 

————————–—————–—————————————————— 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. Okazja do spowiedzi św. 

przed każdą Msza św. 

————————–—————–—————————————————— 

Terminy nauk przedmałżeńskich: 14,15,21,22 marca; 13,14,20,21 czerwca; 12-

12,13,19,20 września; 6, 7, 12,13 grudnia. Nauki rozpoczynają się przy parafii NSPJ  

w Zawadzkiem o godz. 15:00. 

————————–—————–———————————————— 

W środę 28.01. w Opolu kolejna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy w zakry-

stii. 

————————–—————–—————————————————— 

Bóg zapłać: za modlitwy, ofiary, wszelkie dobro 

————————–—————–—————————————————— 

Suma ofiar na malowanie naszej świątyni wynosi 79.277 zł. Składa się na to wpłata 200 

rodzin, 3 kolekty oraz inne ofiary. Po odliczeniu materiału i robocizny ocieplenia stropu 

kościoła, na koncie pozostaje 44.277 zł. Bóg zapłać za każdą ofiarę! 

————————–—————–—————————————————— 

Dziękujemy za ofiary złożone kolędnikom misyjnym. Zebrana kwota to 14.850 zł.  

i 35 euro. Zostaje ona przeznaczona na potrzeby misjonarzy naszej diecezji, misje pro-

wadzone przez karmelitanki oraz część na potrzeby ministrantów i marianek naszej pa-

rafii. Słodycze zostaną zawiezione do DPS w zameczku w Zawadzkiem oraz do DPS  

w Kadłubie. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom! 

————————–—————–—————————————————— 

W 2015 roku planowany jest wyjazd do Medjugorie: 1 dzień - pobyt w Budapeszcie 

(baseny termalne, rejs po Dunaju); 2, 3, 4, 5 dzień - pobyt w Medjugorie, ale też wy-

cieczki do Mostaru, Dubrownika i Splitu. 6 i 7 dzień - wypoczynek na plaży nad Adria-

tykiem. 8 dzień - powrót. Koszt ok. 1.700 zł. Termin pierwsza połowa lipca. Wstępne 

zapisy u ks. Piotra (szczegółowy plan w gablotce). 

————————–—————–—————————————————— 

Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

————————–—————–—————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Konopnickiej: Joannę Spałek i Urszu-

lę Guzy oraz z ul. Mickiewicza: Grażynę Wąsik i Lidię Koza. Bóg zapłać! 

————————–—————–—————————————————— 

Wszystkim rozpoczynającym ferie dobrego, błogosławionego oraz dobrze wykorzystane-

go tego czasu - życzymy! 
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